Vrijeschool de Berkel PO
Email: Berkel@vrijeschoolzutphen.nl

BERKELBULLETIN schooljaar 2018-2019 no. 34 van 29 mei 2019
Gezamenlijk bulletin voor alle leerlingen, ouders en medewerkers van de Vrije School de Berkelonderbouw.
Kopij inleveren via de mail voor donderdagmorgen 9.00 uur.
Dag

Datum

activiteit

Woensdag

29 mei

Toneelstuk klas 5

Donderdag
Maandag
Maandag

30 mei
3 juni
3 juni

Donderdag
Vrijdag
Maandag
Woensdag

6 juni
7 juni
10 juni
12 juni

Hemelvaart
Begin Avondvierdaagse
Klas 6 op kamp naar
Terschelling
Pinksterfeest
STUDIEDAG
Vrij i.v.m. Pinksteren
Klas 5 en 6 naar het
Rijksmuseum

Vrijdag

14 juni

Zaterdag
Dinsdag
Vrijdag
Woensdag

15 juni
18 juni
21 juni
26 juni

Toneelstukje klas 1
Soscha
Tuindag
MR vergadering
Sint Jan
Klas 5 op kamp naar
Gorssel

Aanvang: 20:00 uur op scoutingterrein
“IJsselgroep” in Gorssel
Kinderen vrij t/m zondag 2 juni
8:30 uur uitzwaaien met de hele school

Kinderen vrij
Vertrek 10:15 uur vanaf school
Om 16:45 worden de kinderen weer
terug verwacht op school
Aanvang: 17:00 uur
Van 10:00 tot 16:00 uur
Kinderen ’s middags vrij

Toneelstuk klas 5:
Vanavond zal klas 5 hun toneelstuk opvoeren. De weersverwachtingen zijn goed dus de avondopvoering die om 20:00
uur begint zal niet op school zijn, maar in het bos op het scoutingterrein “IJsselgroep”, Kwekerijweg 5, 7231 AX
Gorssel. Wij zien jullie allen graag vanavond op het scoutingterrein “IJsselgroep” in Gorssel.
Hemelvaartsdag:
Morgen, donderdag 30 mei, is het Hemelvaartsdag, die dag en ook de vrijdag daarna (31 mei) zijn wij allemaal vrij,
dus een extra lang weekend voor iedereen.

Kamp Klas 6:
Aanstaande maandag is het dan eindelijk zover, klas 6 gaat op kamp! Om stipt 8:30 uur zal de bus vanaf school
vertrekken en zullen wij met hele school klas 6 gaan uitzwaaien. Wij wensen klas 6 een mooie en gezellige kampweek
toe op Terschelling.
Pinksterfeest:
Donderdag 6 juni is zoals jullie allen weten het Pinksterfeest. Voor de kleuters en hun ouder begint dit om 9:00 uur.
Voor klas 1 t/m 5 en hun ouders zal het feest om 14:00 uur beginnen. Zie ook de uitnodiging die al eerder verstuurd
is. De kinderen zijn al druk met oefenen, nu is het nog hopen op goed weer en dan kunnen we er samen weer een
mooi feest van maken.
Avondvierdaagse:
Maandag 3 juni begint de avondvierdaagse. Veel wandelplezier allemaal!
Gevonden:
Na de bazaar is in klas 3 (bij de tatoeages) een rode Dopper blijven staan. Hij ligt bij de gevonden voorwerpen.
Medezeggenschap:
We zijn op zoek naar een ouder voor de medezeggenschap. Heb je interesse? Neem contact op! We kunnen
ondersteuning goed gebruiken!
Verslag MR vergadering:
•

Vertrouwenspersonen:
Binnen onze school hebben we 2 interne en 2 externe vertrouwenspersonen.
Onlangs is de klachtenregeling van VSNON vernieuwd.
Dit is te lezen op onze website: www.berkelbasisonderwijs.nl
Uit onderzoek bleek dat niet iedereen de vertrouwenspersonen goed kan vinden.
De interne vertrouwenspersonen, vooral voor kinderen en ouders / verzorgers, zijn Suzanne van Gaalen
(s.vangaalen@vrijeschoolzutphen.nl ) en Roel Paas r.paas@vrijeschoolzutphen.nl).
In onze MR vergadering spreken we met de externe vertrouwenspersonen.
Het doel is om elkaar te leren kennen en vragen te stellen over het jaarverslag.
Het jaarverslag dat De Berkel betreft laat geen opvallende klachten zien. Wel valt het op dat er bij de interne
vertrouwenspersonen slecht 1 persoon is geweest. De reden hierachter doet vermoeden dat het niet voor
iedereen duidelijk is wie de interne vertrouwenspersonen zijn.

•

Vervuilde grond:
Er is een duidelijk verslag gemaakt over de vervuilde grond. Joep heeft een drietal bedrijven gevraagd om
een offerte.

•

Beleidsstukken:
Er liggen een aantal beleidsstukken op tafel. Deze zijn vooral door het bestuurskantoor gemaakt. Het
formatieplan van De Berkel is onderdeel van het bestuursformatieplan. Het voordeel is dat we het
formatieplan van de gehele stichting zien en daardoor kunnen vergelijken met de Zonnewende.
Er zijn nog een aantal vragen over het plan, derhalve is nog geen instemming verleend. De
personeelsgeleding heeft instemmingsrecht op het algemene deel en het stuk van De Berkel.
Voorts is er een schoolplan en koers gemaakt. De eisen voor het schoolplan zijn in september aangepast. Het
bestuurskantoor heeft een schoolplan gemaakt voor alle scholen. De medezeggenschapsraad heeft
instemmingsrecht op dit document. De koers van de stichting ligt ter advisering bij de medezeggenschap.

•

Nieuw lid oudergeleding:
Het is jullie vast niet ontgaan dat we op zoek zijn naar een nieuw lid voor de oudergeleding. Wil je ons komen
ondersteunen? Neem contact op! mrdeberkel@outlook.com

•

Oudergelden:
Het valt ons op dat het bedrag dat door ouders geschonken wordt aan De Berkel erg laag is. We willen ons
hierover buigen en in gesprek gaan met de oudervereniging.

